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Protokół Nr 50/9/2017 

Komisji Budżetu i Finansów 

z dnia 18 lipca 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń– Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów. Obecni, jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecna: Mariola Stępień, Sylwester Łatka. 

Ad. 1  

Pan Andrzej Gleń stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

6.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego. 

14. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 

stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń   

i powierzchni szkolnych w przedszkolach (…) 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 

Sandomierza uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub 

dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oddanych w trwały zarząd (…) 

16. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji; 

- Zarząd Powiatu w Sandomierzu (znak: GN.6840.2.2017 z dn. 4.07.2017 r.) w sprawie  

darowizny nieruchomości przy ul. Milberta w Sandomierzu, 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Sygn. akt II SA/Ke 70/17 z dnia 3.07.2017 r.) 

doręczenie prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi PTTK, 

- Pan W. T*) – wniosek o wykonanie remontu ul. 15-go Sierpnia w Sandomierzu, 
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- Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach (znak: SD.5124.1.25.2017  

z dnia 26.06.2017 r.)  - informacja o udzieleniu dotacji dla Parafii św. Pawła. 

- Burmistrz Sandomierza (znak: NK.6222..2017.DMI z dnia 19.06.2017 r.) odpowiedź  

na zapytanie Komisji w sprawie dotacji na zakupu urządzeń grzewczych., 

- PEC w Sandomierzu (PEC/EF/10/06/2017 z dnia 23.06.2017 r.) informacja o zadłużeniu 

odbiorców ciepła. 

17. Sprawy różne, wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych. 

Przewodniczący obrad poprosił przedstawicieli PGKiM o udzielenie informacji na temat 

złożonego wniosku taryfowego.  

Wyjaśnienia złożyli:  

Pan Ryszard Latawiec – Prezes PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Pan Kazimierz Stolarski – Dyrektor ds. Technicznych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Pan Ryszard Latawiec powiedział między innymi, że „nikt nie ma zastrzeżeń  

co do świadczenia usługi, czy wysokości taryfy. Spółka w roku ubiegłym wystąpiła  

z wnioskiem do Burmistrza o przedłużenie taryf z roku poprzedniego (2015). W związku ze 

stwierdzeniem nieważności uchwały z 2015 roku przedłużenie tych taryf na rok 2016 stało 

się niemożliwe. Konsekwencją tej sytuacji jest ponowne złożenie wniosku taryfowego  

i omawiany projekt uchwały (…) Przedłożony do projektu uchwały wniosek taryfowy to nic 

innego jak wniosek sprzed dwóch lat z tym, że jednostką podstawową do wyliczenia opłat 

nie jest m2 tylko m3” 

Pan Kazimierz Stolarski powiedział, że: 

„Postępowanie spółki jest uregulowane w przepisach, zgodnie z rozdziałem V ustawy  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków art. 24 punkt 5 a, cyt:   

„W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo 

niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania 

dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego”. 

Art. 24a ust 8 

„Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy 

zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie  

70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf”. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę: 

- jak przeliczany jest m3 opadowego i roztopowego, 

- czy wpływy z tej opłaty nie przewyższają kosztów jej poboru, 

- możliwość instalowania licznika opłat. 
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Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 1 „za” 5 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

Ad. 4 

Przewodniczący obrad poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta  

o przedstawianie uzasadnień do projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 

2017 rok. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Projekt dotyczy zwiększenia dochodów z wynajmu sal szkolnych, darowizn i innych źródeł, 

 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach. Kwota 29 650,00 zł 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ul. Czereśniowej, zwiększenie wydatków 

na budowę Pl. 3-go Maja. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Burmistrz na najbliższej sesji „zdejmie ten projekt uchwały” 

Planowane jest pozostawienie środków – 195 000,00 zł na budowę ul. Czereśniowej. Środki 

potrzebne na przebudowę Pl. 3-go Maja będą pochodzić z innych źródeł. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały z wersji przedstawionej  

w materiałach na sesję. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Kwota 60 000,00 zł pochodząca z dotacji WFOŚ w Kielcach przeznaczona jest na prowadzenie 

pracowni edukacji ekologicznej, zakup pomocy dydaktycznych  oraz szkolenia. 

Radni nie wnieśli uwag 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Kwota 283 600,00 zł 

Pani Skarbnik poinformowała, że w tym projekcie będzie zmieniony załącznik. „Na sesji 

Państwo radni otrzymają wersję poprawioną w związku ze zmianą decyzji co do zmniejszenia 

środków na budowę ul. Czereśniowej o 88 000,00 zł. 

Projekt przewiduje również zmniejszenie planu wydatków  na budowę parkingu przy  

ul. Browarnej oraz przebudowę ul. Schinzla. Zwiększa się środki na remonty cząstkowe ulic”. 

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  
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Kwota 20 000,00 zł 

Środki pochodzące z oszczędności na budowie zadaszania Orlika przy SP Nr 1 przeznacza się 

na modernizację placu zabaw przy SP nr 2 oraz  koszty nadzoru inwestorskiego budowy placu 

zabaw przy ul. Wielowiejskiej. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Kwota 45 000,00 zł. 

Pani Barbara Grębowiec – przypomniała, że w związku z tym, że zmieni się treść drugiej 

uchwały w sprawie zmian w budżecie, załączniki do niektórych projektów uchwał będą 

również  zmienione. Prawidłowa wersja dokumentów będzie przedłożona radnym na sesji  

w dniu 20 lipca br. 

Poinformowała, że omawiany projekt zakłada wykorzystanie oszczędności z działu 70095  

na wykonanie  remontu dachu kamienicy Rynek 28. 

W dyskusji omówiono między innymi sprawę przeglądów dachów na kamienicach Starówki  

i zasad ustalania kolejności remontów. 

Obecna na posiedzeniu Mieszkanka Sandomierza domagała się upublicznienia listy 

zawierającej kolejność dachów przeznaczonych do remontu. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Kwota 235 000,00 zł 

W związku z odstąpieniem od wykupu działek  w obrębie Parku Piszczele zwiększa się plan 

wydatków  przeznaczony na wynagrodzenia pracowników MOSiR w Sandomierzu. 

W dyskusji zwrócono uwagę na odpowiednie planowanie wydatków jednostek podległych 

miastu. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

Kwota 95 000.00 zł  

W związku z odstąpieniem od wykupu działek  w obrębie Parku Piszczele zwiększa się plan 

wydatków  na wynagrodzenia pracowników OPS w Sandomierzu. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. 

Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o przejęcie przez Gminę 

działek przeznaczonych pod budowę altan śmietnikowych. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej Uchwałę Nr XLV/392/2010 z dnia 29 stycznia 2010 

r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń  i powierzchni szkolnych 

w przedszkolach (…) 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza - powiedziała między 

innymi, że w obowiązującym stanie prawnym określanie warunków  korzystania  

z nieruchomości uchwałą Rady nie znajduje uzasadnienia. Uchylenie tej uchwały pozwoli na 

ujednolicenie zasad odpłatności za korzystanie z mienia Gminy – dzierżawa, wynajem 

pomieszczeń szkół, przedszkoli i gimnazjów - na podstawie zarządzenia wydanego przez 

Burmistrza.   Poprosiła o wprowadzenie korekty w § 4, który powinien brzmieć: „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń  

i powierzchni oddanych w trwały zarząd (…) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 16 

Komisja zapoznała się z pismami jak niżej: 

- Zarząd Powiatu w Sandomierzu (znak: GN.6840.2.2017 z dn. 4.07.2017 r.) w sprawie  

darowizny nieruchomości przy ul. Milberta w Sandomierzu, 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Sygn. akt II SA/Ke 70/17 z dnia 3.07.2017 r.) 

doręczenie prawomocnego orzeczenia w sprawie ze skargi PTTK, 

- Pan W. T.*) – wniosek o wykonanie remontu ul. 15-go Sierpnia w Sandomierzu, 

- Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach (znak: SD.5124.1.25.2017  

z dnia 26.06.2017 r.)  - informacja o udzieleniu dotacji dla Parafii św. Pawła. 
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- Burmistrz Sandomierza (znak: NK.6222..2017.DMI z dnia 19.06.2017 r.) odpowiedź  

na zapytanie Komisji w sprawie dotacji na zakupu urządzeń grzewczych., 

- PEC w Sandomierzu (PEC/EF/10/06/2017 z dnia 23.06.2017 r.) informacja o zadłużeniu 

odbiorców ciepła. 

Pan Andrzej Gleń przypomniał, że Komisja w dniu 23 czerwca br. złożyła wniosek  

do Burmistrza o przedstawienie zaległości czynszowych w poszczególnych latach. 

Pismem znak: Fn.3141.26.2017.AL z dnia 07.07.2017 r. Burmistrz udzielił odpowiedzi. 

Ad. 17 

WNIOSEK 

Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o zabezpieczenie środków na zainstalowanie nowego 

systemu wjazdów na plac targowy przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie (8 głosów „za”). 

Ad. 18 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

    Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 
 
 *) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2016.1764 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922). 
 

 

 

 

 

 

 


